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10 వ తరగ/ 
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మ*+య# �6ా జ8క59 ల5 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
����	
� ��ర�                                                       ��ం:               10వ తరగ"  #$�% :   

మ'ర�(ల) 

�ాఠ+ాల ��ర�  -                           మ�తృ��వన              �+ాఖ-ల'. .   20 

1. అవ�ాహన ప3"స5ందన –  5M 

                   Q.  క�టంబం – సమ�జం అ�వృ���ల� �ీ� �ల �ాత ను "ాయం$% ? 

2. సృజ��త:కత వ�<=>కరణ – 5M 

                     Q.  '( �ేవ*+ మనస�,-.+/ '0 ంత మ�టలల� "ాయం$% ? 

3. �ా�కరణ�ంశమ�ల) –  5M 

1. అ1% అర3ం "ాయం$% ? 

2. రత/మ4 5కృ6 "ాయం$% ? 

3. ప6వ త వ*8త96�+ "ాయం$% ? 

4. ప*ణ-8;ాసమ4 సం<�+ "ాయం$% ? 

5. ప*స� =ాల� సమ�సమ4ను "ాయ4మ4 ? 

4. ఉప�ాచక ప3శB 	ాయంDE.  5M 

                    Q.  "ామ�యణమ4ను ఎందుక� చద;ాA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ా3 జFక)G  పH 1 : 

Q.   55ధ రంCాలల� ప �ి���  CాంEన �ీ� �ల 5వ"ాలను �Fక"GంE ప ద"GHంచం$% ? 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
����	
� ��ర�                                                       ��ం:             10వ తరగ"  #$�% :   

మ'ర�(ల) 

�ాఠ+ాల ��ర�  -                           అమ	ావ"            -    �+ాఖ.ల'/ .    20 

1. అవ�ాహన ప3"స5ందన –  5M 

                   Q.  నగర ��ా�ణమ�ల ఏఏ మ��క వసత�ల� ఏ�ా�ట� �ేయ�ల �ాయం�  ? 
2. సృజ��త:కత వ�<=>కరణ – 5M 

                     Q.  �ాజ#$� నగరం అంట& ఏ'ట( ?  
                    �ాజ#$� నగ�ా�)* మ�మ��ల� ఇతర నగ�ాలక� గల ,ే�$ ఊ./ం0  �ాయం�  ? 

3. �ా�కరణ�ంశమ�ల) –  5M 

1. ప23తం 45 ంత 6ాక7ం �ాయం�  ? 

2. 6ాడ9 ,$ట( �ెట�; ంత <5 డవ2=$>డ9 ఏ అలం)ార? �ాయం�  ? 

3. ప2రమ� వ27త�@A� �ాయం�  ? 

4. 6ాఙ�యం ఏ సం#C �ాయం�  ? 

5. )D�EA ప�ా7య పF$ల� �ాయ�మ� ? 

4. ఉప�ాచక ప3శB 	ాయంDE.  5M 

                    Q.  �ామ�యణమ� ఆ#$రంHా అన>దమ��ల అనుబం#$�> LMNOPించం�  ? 
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<Sా జTక�;  ప� 2 : 

Q.   అమ�ావ@ Wల��ల 0,$S లను XYక�Eం0 పSద�EZంచం�  ? 

అమ�ావ@: ఆంధుS ల �ాజ#$�  

                 

 

             అమ�ావ@ గ�ంట\ర] ^ల�O ల కృ`ాa  నFb c�ా�)* క��  6dౖప2న ఉన>FC. ఈ పట;ణమ� 6iల సంవతj�ాల <Sా kనlmnన చ�EతS క�HE ఉన>FC. <Sా kన Mాస=$ల పS)ారమ� ఈ 
పట;ణ$�)* #$న7కటకమ� అ=i oYర] ఉన>ట�O  ,ెల�సుA ంFC. ఆంధS పSFేp ల� పం�$�ామ�లల ఒకటrౖన అమ�sశu�ాలయమ� oYర] vదుHా అమ�ావ@ oYర] వ0wంFC. ఈ పట;ణమ� 
జTౖన, బxదy  మ,$లక� కz�$ పSXిదylmnనFC. Mాత6ాహనులల పSXిదుy �ౖెన H|తvప2తS Mాతక�Ea మ}లమ�Hా )D~.శ. ఒకటవ శ,$బ�మ�ల #$న7కటకమ� పSXిFCy �ెంFCనFC. �ౖె=$ 
య�@Sక�డ9 హ�7య�� ,$jం� ఈ పట;ణమ� ల �వXిం0 అచట( 6dౖభవమ� గ��Eం0 పSశంXిం�$డ9. 

 

                 అమ�ావ@ / ధరణ�)�ట ప�Eసరమ�లల బృహ� Wల�య�గప2 4ాంస�ృ@క అవMǸ ాల� ల�ం�$�. )D~. ప� 4-3 శ,$బ�� ల=$ట( �6ాస పSFేMాల�, కట;�$ల�, స�ం��ల� 
6dల�గ� చూMా�. మ�ర]7లక� ప�రul� ఇచట =$గ, య� ,ెగల జనపదం (గణతంతS �ాజ7ం) ఉం�ేద� ,ెల�4�A ంFC. బxదy  ��వ2, చ�EతS)ార]డ9 ,$ర=$థు� పS)ారమ� H|తమ 
బ�దుy డ9 ధరణ�)�టల )ాలచక~ మండల��> ఆLష��Eం�$డ9. బహ�Mా ఈ )ారణమ� వలO  బ�దుy � మరణ$నంతరమ� అమ�ావ@ల H�ప�సూA ప ��ా�ణమ� జ�EHEవ2ండవచుwను. 
మ�ర]7ల�, సదవం�య�ల�, Mాత6ాహనుల�, ఇ��uక�ల�, పలOవ2ల�, Mాలం)ాయనుల�, Lష�a క�ం� నుల�, అనంద H�cSయ�ల�, �$ళ�క�7ల�, ��ళ�ల�, )�ట వం�య�ల�, 
)ాకcయ�ల�, Lజయనగర �ా ల�, క�త�¡ `ా./ న6ాబ�ల� వర]సHా అమ�ావ@/ధరణ�)�ట ను <ా�ం�$ర]. )D~.శ. 4వ శ,$¢�  నుం�  15వ శ,$బ�మ� వరక� ధరణ�)�ట ఆంధSFేశ 
�ాజ)Dయ చ�EతSల )Dలక4ా� నం వ./ం0ంFC. 
అమ�ావ@ల కల అమ�sశuర ఆలయం )ారణం Hా ఈ పSFేశం పSపంచ 6ా7పAంHా oYర] <5 ంFCంFC. అం,ే)ాక, ఇక�డ ��E�ంచబ� న అ@ o£ద�  బxF$y �ామ�ల )ారణంHా కz�$ పSXిFCy  )T)*�ంFC. ఈ బxదy  
సూA <ాల� మ�ర7 4ామ�¤ జ7 4ా� పనక� మ�ంFే ��E�ం�$ర� LశuXి4ాA ర]. Fb�� అప�ట¥O  #$న7 కటకం ల¦F$ ధరణ�)�ట అ� oి��ే6ార]. ఆంధS <ాలక�లల §దట( 6ా�T¨న Mాత6ాహనులక� 
సుమ�ర] )*~. ప�. 2 వ శ,$బ�ం నుం�  3వ శ,$బ�ం వరక� 6ా�E 4ామ�¤ జ©7�)* �ాజ#$�Hా వ2ం�ేFC. H|తమ బ�దుy డ9 తన )ాలచక~ పS)*~యను అమ�ావ@ ల=i బª #Cం�$డ9. అందువలన 
అమ�ావ@ బ�దుy �కంట& మ�ందు నుం�ే ఉన>ద� ��ాy రణ ఔత�న>FC. Fb�)* �$�EతSక ఆ#$�ాల� వజ©S యన గ~ంథంల <5 ందుపరచబ�  వ2=$>�. =iడ9 ఈ పట;ణం, అమ�ావ@ సూA పం , 
ప2�ావసుA  మ}7^యం వంట( ఆకర¬ణల )ారణంHా ఒక చక�� ప�ా7టక పSFేశంHా పSXిFCy)T)*�ంFC. 

 

అమ	FశG	ాలయమ� 

                                            అమ�ావ@ H�ప� M¨వ �sతSమ�. కృ`ాa  నFC ఒడ9® న  ��E�తlmnన అమ�sశu�ాలయమ�, ఈ ఆలయంల )¯ల�వ2 Fb�Eన Fేవ2డ9 అమర�ంHsశuర 4ాu'. ఈ 
W6ాలయమ� ఆంధSపSFేp ల� పం�$�ామ�లల ఇFC ఒకట(. గ�ా°లయంల 15 అడ9గ�ల ఎత�A ల <5 డవ2Hా ఊన> మ² Wవ�ంగం దంతం రంగ�ల ఉంట�ంFC. ఈ Wవ�ంగం అంతకంతకz 
o£ర]గ�త³ ఉండటం,´ తలo£ౖ l�క� )¯ట(;నట�;  �ెబ�,$ర]. అందుక� సంబం#Cం0న ఆన6ాళ�O  కz�$ క�oిసూA  వ2ండటం LMNషం. పS@ �µట� Lజయదశ' �� న . మ² Wవ�ా@S పరuFCనం 
�� న ఇక�డ 4ాu'6ా�E)* . అమ�6ా�E)* అంగరంగ 6dౖభవంHా కల�7ణ¥తjవం జ�Eoించబడ9త³ ఉంట�ంFC. �$మ�ం� )ా సl�త��ౖెన అమ�sశuర]డ9 ఇక�డ LMNష ప�జలను అందుక�ంట\ 
ఉంట�డ9. ఇక��  4ాu'6ార] @Sగ�ణ$లక� అcత�డ9 అ=i ��6ా�> ఆLష��Eం�ేల� మ}డ9 <Sా )ా�ాల,´ ఆలయం కనుLందు �ేసుA ంట�ంFC. §దట( <Sా )ారంల పSణ6iశuర]డ9 . జ©uల�మ�¶ 
FేL క�oి4ాA ర]. మధ7 <Sా )ారంల L=$యక�డ9, )ాల�·ౖరవ2డ9 ,క�మ�ర 4ాu' , ఆంజ=iయ 4ాu' ఉంట�ర]. ధuజ సAంభం దగ̧రHా సూర7 భగ6ానుడ9 పS@Pి;తlmn ఉ=$>డ9. 

 

                                            �~కృషa Fేవ�ాయల� అమ�ావ@� సంద�EZం0 ఇక��  అమ�sశuర]�)* =dౖ6iద7 మ²ప�జల� �రu./ం0నట�; , o£దమదూ� ర] Hా~ మ పంటభ}మ��> ఆలయ��)* 
F$న'0wనట�; Hా ఇక�డ ఉన> �ాజMాసనం ,ేట,ెలO ం �ే4�A ంFC. )¯ండ¹ట( �T� ®�ా లo£ౖ Lజయ�నంతరం 1517ల �$�EతSక <Sా ంతం కృ`ాa cరlmnన అమ�ావ@� ద�EZం0న కృషa Fేవ�ాయల� 
ఇక�డ త�ల���రం త³Hార]. తన బర]వ2,´ స�Eసమ�నlmnన బంHా�ా�> oYదలక� పం0o£ట(;నట�; Hా Mాసనంల ఉంFC. అందుక� గ�ర]A Hా �ాయల� ��E�ం0న త�ల���ర మండపం, F$�మ�ందు 
6i�ం0న Mాసనం =iట()D ఇక�డ �ెక���ెదరక�ం�$ ఉ=$>�. ఆలయంల� ద� ణ �Tం�ో <Sా )ారంల ఈ మండపం ఉంFC. =iడ9 అమ�ావ@ అమ�sశuర]�Hా )¯ల�వందు క�ంట�న> 4ాu' =$డ9 
ధరణ�)�ట అమ�sశuర4ాu'Hా 6dల�H�ంF$డ� ఈ Mాసనం F$u�ా ,ెల�4�A ంFC.  

             

 

బIదJ  సంస(ృ" 

                       అమ�ావ@)* సvపంల ఉతA�ాన ఉన> ధరణ�)�ట ఒకప�ట( ఆంధS Mాత6ాహనుల �ాజ#$� �»nన #$న7కటకం. Mాత6ాహనుల )ాలంల బxదy  మతం ప�EఢL�OంFC. బxదyమత 

చ�EతSల #$న7కట)ా�FC పSమ�ఖ 4ా� నం. <Sా kన బxదy  6ాజ�యమ�ల LWష¾  4ా� నమ� <5 ంFCన 'ఆంధSప2�E'�µ #$న7కటకం. )D~.ప�. 4వ శ,$¢�ల H¿~క� �ాయబ��E lmగసA3సు oY���న> 30 ఆంధS 

దు�ా¸ లల ఈ నగర§కట(. సుమ�ర] 16 )*.v చుట�; )¯లత క�HEన మ²నగరం. =iట( అమ�ావ@, ధరణ�)�ట అందుల� ��Hాల¦. మ�ర]7లక� ప�రuమ� )D~. ప�. 4 - 3 శ,$బ�� లల ఈ <Sా ంతం 

గణతంతS �ాజ7ం (జనపదం)Hా ఉన>ట�;  అ#$�ాల�=$>�. బ�దుy � ÀLత)ాలమ� నుం�  )D~. శ 14వ శ,$¢�వరక� ఇక�డ బxదyం 3�ాజ=$లందు)¯ంFC. మర]గ�న ప� న �ౖెత7 <Sా శసA Áం @�EHE 



18వ శ,$బ�మ�ల 6dల�గ� చూXింFC. Fb<ాలFC=d> Hా oిల�వబ� న o£ద�  FCబÂను తSLu 1797 ల మ²సూA <ా�> 6dల�గ�ల)* ,ె0wన వ7)*A కల>Ã )��� lmకంÀ. అప�ట()s మ²�ౖెత7ం అం,$ 

కz�<� � 90 అడ9గ�ల చుట�; )¯లత, 20 అడ9గ�ల ఎత�A గల ఒక FCబÂల�Hా 'HE�ంFC. అ=iక Lడతల�Hా జ�EHEన తవu)ాలల ఎ=Ä> Lల�6dౖన Lగ~²ల�, ప�Eక�ాల� మ�Eయ� ఇతర వసుA వ2ల� 

Fొ�E)ా�. ఈ తSవu)ాలను సÆ 6ాల;Æ Xి�� 1845 ల, �ాబÆ; Xీ6dÃ 1877 ల, జsÈj బ�T¸É 1881 ల మ�Eయ� అల)ాÊ ండÆ �Eయ 1888-89 మధ7ల �ేపట�; ర]. ఆఖర]న జ�EHEన తవu)ాలల 

ఈ �ౖెత7 ��ా�ణ$�)* )¯�> 6iల సంవతj�ాలక� ప�రuం �వXిం0న lmHా�Ëj )* సంబం#Cం0న అవMN`ాల� కz�$ Fొ�E)ా�. ఇక�డ Fొ�E)*న Wల��లల ఎక��వ మF$S É గవర>lmంÌ 

మ}7^యం, �ె=dౖ> మ�Eయ� ¢Sట(Í మ}7^యం, లండ� లల భదSప�E�$ర]. #$న7కటకంల 1962-65 మధ7ల యÈ. 6dంకట�ామయ7 మ�Eయ� )T.�ాఘ6ా�$�E ల అధuర7ంల తSవu)ాల� 

జ�EHా�. ఇందుల ఐదు )ాల�లక� )* సంబం#Cం0న అ#$�ాల� Fొ�E)ా�. )ారÂ� �ేట(ం� F$u�ా ఈ పట;ణం )D~.ప�.5వ శ,$¢y )* �ెంFCంద� ,ె�XింFC. 

 

                          అదు°తlmnన Wల�కళ,´ అల�ా�s సూ� పంo£ ౖబ�దు� � ÀLత చ�EతSక� సంబం#Cం0న 0,$S ల�, బxదy0²>ల� �ెక�బ�  ఉ=$>�. సూ� పంo£ౖ బ�S .Ð� �oిల Mాస=$ల� �ెక�బ�  

ఉ=$>�. ఈ సూ� పం గ��Eం0 అప�ట( ¢Sట(ష� ప2�ాతతu ప�EMÑధక�డ9 Ò£ర]¸ స� ఇల� అ=$>డ9: "కÔÕ6dౖదు`ా7�)* సంబం#Cం0 ఇFC ��రతFేశంల=i అత7ంత LWష;lmnన కట;డమ�". Fb�> �ె=dౖ> 

ల� పSభ�తu పSదరZనMాలల భదSపర�$ర]. 

 

	ాజK �ా#ి	MDEN  �OంకటQ�R3 ��య�డT 

                                       �ాజ© 6ాXి�T� ®  6iంకట�FCS =$య�డ9 అమ�ావ@ సం4ా� న <ాలక�డ9. 1761 ఏoిSÃ 20న జగ̧న>, అచwమ� దంపత�లక� జ��ం�$డ9. ఆయన <ాల=$ )ాలంల 

�ెంచుల� Hా~ మ�లo£ౖబ�  Fోచుక�ంట\ ఉం�ే6ార]. ఈ Fోoి�Öలను అ�Eకట;�$�)* ఆయన 150 మంFC �ెంచు =$యక�లను ఆ²u�ం0, 6ా�E� మట�; o£ట(;ం�$డ9. ఈ సంఘటనను "అట�నుం0 

)¯ట�; క�రం� " అన> కథల (అమ�ావ@ కథల�)చక�Hా Lవ�Eంచబ� నFC. ఈ సంఘటన జ�EHEన Hా~ మం oYర] నర]క�ళ×<ాడ9 Hా మ��EంFC. F$�,´ పSజలక� Fోoి�Öల బ·డద తHE¸=$, ఆయన 

అMాం@)*ల=d,ౖ <ాప ప�E²�ారyం Fే6ాలయ�ల ��ా�ణం �ెయ7మన> )¯ందర] o£ద�ల సూచన l�రక� అ=iక Fే6ాలయ�లను కట(;ం�$డ9. అమ�ావ@ ల� అమర�ంHsశuర4ాu' గ�� � 

ప2నర]దy�Eం�$డ9. 1807-09ల మంగళHE�E నరXింహ 4ాu' Fే6ాలయ��)* 11 అంతసు� ల Hా� H�ప2�ా�> ��E�ంపజs4ాడ9. ఆయన తం� S జగ̧న> oYర] vద=i బØత6Ùల� అ=i Hా~ మం oYర]ను 

జగ̧య7oYట Hా మ��ాwడ9. 6iంకట�FCS =$య�డ9 1817, ఆగష�;  17న మరణ�ం�$డ9. 

 

                ఇ�R మన సంపద. మన �ేశ సంపద. మన �ారసతG సంపద. <Wటల), సూ> �ాల) , పY	ాతన కటZD�ల). ఇవ[B ఇ�R మన ఉమ:DE ఆ#ి> , ]ట̂_ ప	
ర`Eసూ> , ప	
+aధనల ��G	ా �ాట̂ 

చ	
త3ను ��ల)గ�లd<e fసు<ghi అ" భద3ం�ా <ా�ాడTక)ంటk �Oట̂ త	ా_ _<e lెnయ oె�ా5n 

                                          ఎం,´ H�ప� 6ారసతu సంపద మనక� ఉంFC. అగ~�ాజ©7 ల�Hా 6dల�H�ంFే అlm�E)ా వంట( 6ాట()* )sవలం 45 సంవతj�ాల చ�E,ేS ఉంFC నూ�sళ�O  F$ట(న 
కట;�$ల�, ప2�ా తన స�ల�ల�, �$�EతSక Wల��ల�, Mాస=$ల� 6ారసతu సంపద జ©¢,$ల ��ట� ద)*�ంచుక�=iల� య�=d4� � పSయ,$>ల� �ే4�A ంFC. ��రత Fేశంల� Fే6ాలయ�ల� 
6ారతu సంపదల ��ట� ద)*�ంచుక�=$>�. మన Fేశంల )sవలం Fే6ాల య�ల¦ )ాక ఇం)ా ఎ=Ä> కట;�$ల� 6ారసతu కట;డం హÚ F$ ను ద)*�ంచుక�=$>�. �డమర]~ ల 6dౖక�ంఠ 
=$�ాయణ�డ9 మంగళHE�E మండలం �డమర]~ ల )D~సుA శకం 14వ శ,$బ�ం =$ట( 6dౖక�ంఠ=$�ాయణ��  Lగ~హం, 12వ శ,$బ�ం =$ట( బ�దు� Lగ~హం మ�న మ�దSల ఒక ఇంట( మ�ందు 
ఉ=$>�. ¹ట(� పట(;ంచుక�=i =$థు�ే ల¦డ9. 6dౖక�ంఠప2రంల ఒక ��డ9o£ౖ ఆర]గ�o£ ౖ)D~.శ9వ శ,$బ�ం =$ట( భ}స�రZ బ�దు�  Lగ~హం ఉంFC. Fb�> ఎవరÜ పట(;ంచు)�వడం ల¦దు. ఇFC 
మట(;  )¯ట�; క�<� �ంFC. అ )¯లను)¯ండల కనుమర]HT¨న సమ�ధుల� Lజయ6ాడ - గ�ంట\ర]క� మ�ర̧ంల జ©cయ రహF$�E పక�=i ఉన> )¯లను)¯ండల Wల� య�Hా�)* �ెంFCన 
మ�న వ2ల సమ�ధుల� కనుమర]గయ�7�. అక��ే ఉన> �$�EతSక �లయ�ల� ఎండక� ఎం� , 6ానక� తడ9సుA =$>�. జTౖన మ,$�)* �ెంFCన క�ందనుక�ంF$�$ర]7� ఆ�ామంHా 
ఉన> 4ా� నం అక�డ ఉందన> సంగ@ ప2�ావసుA  Mాఖ 6ా�E)* ,ె� యదంట& అ@శÞ)*A )ాదు. lmnలవరం పంHE� )¯ండo£ౖ బxF$y �ామం కృ`ాa  ^ల�O  lmnలవరం సvపంల పంHE� )¯ండo£ౖ 
బxF$y �ామం ఉన>ట�O  ,ె=$�)* �ెంFCన 6dంకట&శuర�ావ2 అ=i చ�EతS)ార]డ9 6dల�గ�ల)* cసు)¯�$wర]. ఇFC )D~.శ. 1, 2 శ,$బ�� ల =$ట( బxF$y �ామం, Wల� సA ం��ల�, Wల� శకల�ల�, o£ద�  
o£ద ఇట�క�ాళ�O  ఇక�డ లభ7యయ�7�. ఘంట4ాలల బxదy  మ²�ౖెత7ం ఘంట4ాలల Mాత6ాహనుల�, ఇ��uక�ల )ాలం =$ట( బxదy  �ౖె,$7�)* మరమ�త�ల� �ేపట�; ర]. ఇక�డ 
ఉన> o£ద�  FCబÂ (బxదy  సూపం)ను 1904ల అలßHాÊ ండ�s~ అ=i చ�EతS)ార]డ9 తవu)ాల� �ేపట(;  బ�దు� 6dWౖ`ా7�> 6dల�గ�ల)* cసు)¯ �$wర]. Fb�)* సvపంల ఉన> àటకం FCబÂ 
వద�  తవu)ా లల బ�దు�  <ాల�ా@ Lగ~హం, సAం��ల�, Mాస=$ల �ా @ మ�క�ల� ఇల� ఎ=Ä> ల�ం�$�. పSసుA తం ¹ట(ల )¯�> <ా7�EÉ, లండ�, <ాం� �ేw�E మ}7^యంలల 
ఉ=$>�. 6ాట(ల )¯�> మ�తSl� సందరZక�లను ఆకట�; క�ంట�=$>�. L)�; �Eయ� మ}7^యం Lజయ6ాడల ఉన> L)�; �Eయ� మ}7^య��)* వంFేళO  

1881ల Fb�> <Sా రం�ం �$ర]. మన �ాష; áం,´ <ాట� ఇతర �ా`ాలల బయట ప� న అ=iక వసుA వ2ల� ఇక�డ పSదరZనల ఉం�$ర]. ¹ట(,´ <ాట� �ా@, Wల� య�గం =$ట( మట(;  
<ాతSల�, దంతప2 మ�క�ల�, Mాసన �oి పలకల�, �ాత పSత�ల�, కత�A ల�, âల�ల�, శవoYట(క, ,$ళపతS గ~ం#$ల�, ప2�ాతన =$ణ$ల� ఎ=Ä> ఉ=$>�. పS�$రం ల¦క ఈ మ}7^యం 
6dల6dలబª ,´ంFC. eధనంబª డ9H�డ9 పట&; Fెవ�E)* జగ̧య7oYటల� ధనంబª డ9 ¢SటãÍ )ాలంల జ�EHEన తవu )ాలO  బయట ప� ంFC. )D~సుA  ప�రuం ఒకట¥ శ,$బ�ం నుం0 )D~సుA  శకం 1వ 
శ,$బ�ం వరక� బxదyమతం ఈ <Sా ంతంల ప�EఢL�Oందన�$�)* �ల�6dత�A  4ా�7ంHా ఇక�డ సూపం ఉంFC. ¢SటãÍ )ాలంల Wల��ల�, =$ణäల�, Mాస=$ల� ల�ం0 =$ అL �ె=dౖ> 
మ}7^యంల ఉ=$>�. Fb�)* స�T¨న పS�$రం ల¦క సందరZక�ల� �ాక 6dల 6dలబª ,´ంFC. o£ౖన �ెప�క�న>6i )ాక�ం�$ �Tండ9 ^ల�O ల 6dల�గ�ల)* �ా�L ఉ=$>�. ఉండవ�O 
గ�హలక� పక�=i ఉన> o£నుమ�క 6dÔåO  F$�Eల F$F$ప2 100 ఎక�ాల LసAరaంల� స�లంల బxF$y  �ామ WæCల�ల� ఉన>ట�O  చ�EతS)ార]ల� �ెబ�త�=$>ర]. 

	ా"య�గం��ట̂ మ'నవYల చ	
త3  

�ా@య�గంల మ�నవ2డ9 �వXిం0న గృ²ల� మన �ెంత =i ఉ=$>యన> Lషయం ఎవ�E)D ,ె�యదు. ఇL గ న>వ�ా�)* 6dÔåO  F$�Eల జ©cయ రహF$�E)* అనుక�� ఉ న> )sస�Eప�Oల 
బయటప�$® �. 1960ల తLuన తవu )ాలO  ఇL బయట ప�$® �. తర]6ాత ఎవర] పట(;ంచు)�క <� వడం,´ అక~మ తవu)ాల వలO  మ�యమయ�7�. 

* Xీ,$నగరం)¯ండ vద ఇటãవల Lష�a మ}�EA, H�వరaన పర తం ఎ@Aన కృష�a �  Lగ~²ల� లభ7మయ�7�. ఇక�డ)¯ండ vదక� ఘ�Ì ��డ9ను ÀయÆ ఆశ~మం 6ార] ��E�సుA =$>ర]. * 
మంగళHE�E)* 6dÔåO  F$�Eల ఉన> ఎర~<ాలßంల� తవu)ాలO  4ా� �క�లక� Lగ~²ల� Fొర]క�త�=$>�. సమ��$రం అంFC=$ ప2�ావసుA  Mాఖ అ#C)ార]ల� అక�� )* 6dళO�$�)* vన l�̀ ాల� 
లß)*�సుA =$>ర] • oిడ9గ��ాళO  తFCతర <Sా ం,$లల బxదyమ,$�)* సంబం FCం0న ఆన6ాళ�O  ల�సుA =$>� * ఇందS)Dల�FCS )¯ండ చుట\ F$F$ప2 100క� o£ౖHా Mాస=$ ల� ఉ=$>�.  



   

 

అమ�sశu�ాలయ Wఖరం 
 

అమ�sశu�ాలయ 4ా>నఘట;మ� 
 

అమ�sశuర4ాu' 6ా�E =$వల�sవ2 
 

కృ`ాa  నFC 
 

మ}7^యంల సూA పంనమ}=$ 
 

బ�దుy � o£ౖ మర]� F$�  Lగ~హమ� 
)D~.శ.2వ శ,$బ� ం 

 
అమ�ావ@ల ప2�ాతతuMాఖ ఫలకమ� 

 
H¿~క� Mాసనమ�,´ ��రcయ య�డ9, 

అమ�ావ@, )D~.శ.3వ శ,$బ� ం 

 
అమ�sశuర4ాu'6ా�E పS#$న Fే6ాలయం.  

అమ��ావ@ మ}7^యంల ఒక చక~వ�EA 
Wల�ం 1వ శ,$బ� ం 

 
అమ�ావ@ #$7న)sందSమ� 

 
అమ�ావ@ల మ}7^యమ� 

 
అమ�ావ@ సూA పం నమ}=$  ఆంధS పSFేp 

�ాష; á మ}7^యంల ఉన> 0తSం 

 
అమ�ావ@ సూA పం  

�ాజ6ాXి�T� ®6dంకట�FCS=$య�డ9. మంగళHE�E  
ఆలయంల పS#$నF$uరంల వ2న> 0తSపటమ�.  

 
A.P. Tourism Museum at Amaravati 

  
LLధ దశలక� �ెంFCన )¯�> 

అమ�ావ@ సూA <ాల� 

 
సంబª #C 

 
బxదyమతం éక� @Sర,$>ల 
0హ>ం¢Sట(Í మ}7^యం నుం� . 

 
పద�ం 

 
అమ�ావ@ �ైత7ంల కనుH�న> 
#$త�కరం�$ల oYట(కల 0,$S ల� 

 
సూA పం ��ా�ణ$�> ,ె�oY మ��క 0తSం 

 
అమ�ావ@ సూA పం నమ}=$ 
ఫలకం ¢Sట(Í మ}7^యం నుం� . 

      

  
Statue of Acharya Nagarjuna 

 
Mahachaitya of Buddha at Amaravati 

 
Statue of Gautamiputra Satakarni at Amaravati   

అ )¯ండప�O êల�O  స�su)¯ండ )*ంద మట(;H�డ, కందకం 

^ల�O ల ఉన> ఏ)T¨క )�ట )¯ండప�O êల�O , సమ�దS మట�; �)* 1200 అడ9గ�ల ఎత�A ల ఉంFC. 1850ల ఆన6i మ��T� ®  అ=i �ా  )¯ండ)ాప�E సూచనలo£ౖ ��E�ం0నట�O  చ�EతS �ెబ�,´ంFC. 18 

బ�ర] ల�, )¯ండo£ౖ)* వ�ేw శత�S  X£�ౖక�లను అడ9)��$�)* మ�నవ అవసరం ల¦క�ం�$ �ా ళ�O  LXి�s ఒక యంతSం, �ా Hా�E L²ర మంFCరం, �ాణ� మహÃ, నరAనMాల, ర#$ల� నడవ�$�)* 
మ�ర̧ం, గ��ా~  ల�, X£ౖన7ం నడవ�$�)* )ా�బ�ట అబª Â ఇం)ా �$ల� �ెప2�)�వచుw. WæCల�వస�ల ఉన> Fb�� బ�గ� �ేయ�$�)* ప2�ావసుA  Mాఖ F$F$ప2 15 సంవతj�ాల నుం0 కష;ప 
డ9,´ంFC. )ా� )¯ండ FCగ�వ2న ఉన> మట(;H�డ, F$�)* అనుక�� ఉన> కంద)ా�>పట(;ంచు)�క<� వడం వలO  ఇL అ=$7)ా~ ంతం అవ2త�=$>�. అవ�గడ® దగ̧ర ల�Ö�ప2రంల ఏ�ో శ,$బ�ం =$ట( 
,ెల�గ� Mాస=$లO  §ట;§దట(Hా�oి, ��`ాపరంHా H�ప�Hా �ెప� క�=i Mాసనం ల�ం0ంFC. ఒకప2�డ9 Mాసన ప�EMÑధక�లక� ,ె�Xిన ఇFC క�oించడం ల¦దు. • FCLXీమల మ�జsడ9ల 
ల�ం0న బ�దు� దంత #$త�వ2ను ఇక��  నుం0 �~లంకక� తర�ం�ే క~మంల )¯ంత )ాలం �$�E తSక స�లంHా వ�Ey�Oంద� బxదy 4ా./త7ం F$u�ా ,ె�XింFC.. మన చ�EతSక� 4ా��7ల�Hా ��0న 
ప�ావసుA  అవసరం అంద�Eo£ౖ=$ ఉంFC. 

ర�ాణ�, వస"  

Lజయ6ాడ నుం�  45 )*లvటరO దూరంల ఉన> అమ�ావ@ �ేర])�వ�$�)* Lజయ6ాడ నుం�  =iర]Hా బసుjల�=$>�. గ�ంట\ర] నుం�  32 )*లvటరO దూరం ఉన> అమ�ావ@ �ేర])�వ�$�)* 
గ�ంట\ర] నుం�  =iర]Hా బసుjల� ఉ=$>�. ఆంధS పSFేp ప�ా7టకMాఖ Lజయ6ాడ నుం�  అమ�ావ@)* ?టÆ బª ట� పSయ�ణ వస@ క��ం0ంFC. �ాష; á పSభ�తu బసుj ల� �ాష; áం ల� LLధ <Sా ం,$ల 
నుం�  అమ�ావ@ )* నడ94ాA �. Lజయ6ాడ ల¦F$ గ�ంట\ర] �ేర]క�� అక��  నుం�  అమ�ావ@ 6dళ×వచుw.  Fb�)* సvప ఎ�Æ <� Æ; Lజయ6ాడ ల కలదు. ఎ=Ä> ఆకర¬ణల� కల ఈ పSFేశం, 

�$�EతSక�ల=i Hాక ప�ా7టక�ల� కz�$ ఆక�E¬4�A ంFC. పSసుA తం అమ�ావ@ల దలßౖల�మ� అమ�ావ@ వ0wన సమయంల ఆరం�ం0న బxదy��ా�ణం ప� జర]గ�త³ ఉంFC. ఇక�డ బస�ేయట��)* హÚ టÃj, 

ల�� Ê  ల� లభ7మవ2,$�, ల¦F$ Lజయ6ాడ, గ�ంట\ర]ల బస �ేXి  )ార] ల¦F$ బసుj F$u�ా ఇక�� )* )sవలం 30 �మ�`ాలల=i �ేర])�వచుw.  

       

For More Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in 

 



 

FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
����	
� ��ర�                                                       ��ం:             10వ తరగ"  #$�% :   

మ'ర�(ల) 

�ాఠ+ాల ��ర�                            జ-నపదు1 జ-బ�            -    �+ాఖ4ల'5 .  20 

1. అవ�ాహన ప9"స;ందన –  5M 

                   Q.  పల��  ��ప�	
 ? పటణం ��ప�	
 ? �����ే 	ే�� సమ����ా� ర� ? ఎందుక$ ? 

2. సృజ��త>కత వ�@ABకరణ – 5M 

                     Q.  “కషం ఒకళ)	* ఫ,తం మ��కళ)	*” అ� అనడంల2 రచ4త ఉ	ేశ7ం ఎ8ట9 ?  

3. �ా�కరణ�ంశమ�ల) –  5M 

1. చమ�
:రం �; ంత <ాక7ం �ాయం>? ? 

2. “ప@��ట9ల2AB సంC* DEటడం” ఈ జHIయJ�K Lవ��ంN �ాయం>? ? 

3. �ామకృషPQ  గSర�వ@. L<BDానందుడU VషP7డU. సంయSక� <ాDా7ల$�ా �ాయం>? ? 

4. అక:డక:డ ఏ సంCో �ాయం>? ? 

5. �ామS Yాఠం చ	*<ాడU, �ామS Yాఠం అర\ం ]ేసుక$A
KడU సంV�ష <ాక7ం�ా మJర^ం>?. 

4. ఉప�ాచక ప9శF 	ాయంHI.  5M 

                    Q.  �ామJయణమSల2 D��క Yాత_ను L à�bించం>? ? 
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�9ా జJక)K  ప1 3 : 

జ-నపదు1 జ-బ�(NOPా @ార�కల'�ాల)/ �9ా జJక)K  ప1)    'అందSTUన �ాV మ#ీమల)' పXసBకం (సంకలనం) 

Q.   అందSTUన �ాV మ #ిమల) అ�Z పXసBకం సంకలనం [ేయంHI. మ�ఖ ]త9ం ��యంHI? 

పల_5 టaర5ను ఉbcం] 	ాయంHI. �షయ సూ]క మ�ందుమ'టలను 	ా#ి పద	
fంచంHI ? 

     

      

          

                          L`ాలdefన ఇళh� , ఇళ�మSందు పచ^� ]ెటj� , ప@kా�ల గSబmnంప@, పoల DpలDpల�ా<ాల$, పచ^� Y; లJల$, ]ెర�వ@ల2 ]ేపల సంద>? �ాq మJల2�  మనక$ 

దరrన8�ా� 4. Y; లJలstౖ నుంN వ]ే^ stరౖ��ా,Dp తనvయం ]ెంద�<ార� ఎవర�? ఒDw: �ాq మ	ేవత ఆలయJ�Dp ఒDw: ప_�ే7క �ాథ. కలvషం లz� ఆIvయ పలక��ంప@ల$ మన,K 

కట9 ప>ే�ా� 4. లzగదూడల LA
7�ాల$, క$లవృతP� ల ప�Iర� పల�� |ీమక$ DEత�  అం	
లను అదు� �
4. అక:డ అసూయల$ ఉండవ@. 

�షయసూ]క: 

        1)  �ాV మం  1రgచనం  

        2)  ఇళ5  అం��ల)  

        3)  పచj1  [ెటl5  

        4)  అందSTUన  [ెర�వXల)  

        5)  పచj1  �m ల'ల)  -  అnవృ�op  

        6)  �$ంపXడr  జంతsవXల)  

        7)  �ే�ాలయ'ల)  -  జ-నపద  కtuరv�ాల)  

        8)  ఆx>యతల)  -  అనుబంy�ల)  

మ�ందుమ'ట 

         �ాq మJల$ అYా7యJల$, ఆIvయతలక$ �లయJల$. ఎక:డ చూ|ిA
 పచ^దనd~. చూ|ి పరవVం]
,�ం	ే తప� వ���ంపలzం. అందుD� �ాq మంల2� పచ^�]ెటj� , LLధ రDాల$�ా 

ఉం>ే ఇళ� ��ాvణం అ�Kంట9� ఒక�ా�� చుట9 �ా<ా,.  పల��  ప_జల �వనం, stౖర��ా, Iర�, LజH� A
�K stం]ే బ>?, జHనపద క��ర�Yాలను ఈ అందdefన �ాq మ|ీమల$ అAB ప@స�క 

సంకలనం మనకళ� మSందు ఉంచుతPం	*.  Yాఠక$లక$ తమ ఊ���� ఉనK అనుభ<ాలను గSర��  ]ేసు� ం	*. 'ఊర� sిల$��� ం	*' అAB �mవన కల$గSతPం	*. ఆనందం�ా �Lంచ>
�K 

AB��� ఈ సంకలనం అంద��D� ఉప�గకరం. పల�� ను L>?N పటణ
ల బmట పట9న ప_� ఒక:ర� చద<ా,�న ప@స�కం.  

 

 

పల��  అం	
ల$ కనుమర�గS..! 

-కల$bితమవ@తPనK ఆ�� ద <ా�
వరణం 

-తగS� తPనK ప�, వృ� సంపద  

-|�ం	*_య ఎవ@సం��AB ���తPలక$ ఆ��గ7ం 

-ఆధు�క Y� కడల�� తప�� ఆ��గ7 సమస7ల$  

చూడ చక:� త,�.. చుక:ల2�  జH�,�.. నవ@�ల2�  A
గమ,�.. A
 పల��  Yాల<�,�.. అA
K>ో కL.. పల�� ల$ పచ^దA
�Dp ప_Iకల$... ఊ��Dw ]ెర�వ@.. Y; ం��Y; ���  <ాగSల$ వంకల$.. పచ^� 

పంట Y; లJల$.. పoల DpలDpలల$.. ఊర�క$ ఆ	ెర�వ@�ా ఉం>ే ప�, వృ� సంపద.. అYా7యం�ా పల$క��ం]ే అమJయకప@ పల��  జA
ల$.. Y; దు� న లzNం	* �దల$ ఎవ�� వృతP� ల2�  

<ార� �మగKమ4�7<ార�... ఒకప�ట9 పల��  మSఖ Nత_8	*. Dాలం మJ��ం	*... ఆధు�క Y� కడల�� �ాq మ|ీమల2�  A
ట9 దృ`ా7ల$ కనుమర�గవ@తPA
K4. ఆయS�ా���ా7లను 



పంNన ఆ�� ద <ా�
వరణం కల$bితమవ@��ం	*. st����న �ాంD��క ప��జH� నం�� పండUగల$, బంధు�
�ల$ దూరమవ@తPA
K4. పల��  దA
�Dp A�ల<�ౖన ప�, వృ� సంపద 

తగS� తPండడం.. |�ం	*_య ఎవ@సం నుంN ర�ాయన ఎవ@�ా�Dp ���తPల$ అల<ాటj పడడం�� ఆ��గ7 సమస7ల$ ద�� ]ేర�తPA
K4.. A
ట9 పల��  సvృతPలstౖ నమ|��  �ెలం�ాణ ఈ 

<ారం సం>ే |t�ష�.. - అం	ో�, నమ|��  �ెలం�ాణ ప_కృ� పచ^� పటj  �ర కట9నటj� ... పచ^� నగల�రం deడల2 <B|ినటj� ... ఎటjచూ|ిన పంట Y; లJల�� �ాq మ|ీమల$ 

కళక��లJ>ేL. అIvయతక$, ఆYా7యతక$ మJయమరvdeర�గ� మJనస��
��Dp, stద�లstౖ � రవం, కలJ�  కపటం లz� మనుషPల భవ బంC
లక$ Nర�A
మJ�ా ఉం>ేL. 

ఏ ఇంట9మSందు చూ|ిన కలJ� sీ (�ా�sి) చ,�న L`ాలdefన <ాDpల$� , �ా�గతం ప,D� £C* అర�గSల$, అందdefన ఎరqమట9  అల$క$డU చూడచక:� మSగS� ల$ దరrన8]ే^L. Yా>?, 

ప�సంపద�� కళకళలJ>ేL. Dw>? క¤త క¤య�ాAB �ద_లz]ే అనK	
త సూర7స�మయం అ4�7 వరక$ ABలత,�� నమSvక$� ]ెమట చుక:లను Nం	*సూ�  Nర�నవ@��� పంటలను 

పం>?ం]ే <ా�� బతPక$ Nత_ం ఈ A
ట9 త�ా�Dp LడూQ రd~ Dా� అ	* అ�ర సత7ం. Dా� ABడU ఆ పల��  <ా�
వరణం కనుమర�గవ@��ం	*. ఆ�� దకరdefన <ా�
వరణంల2 

అయS�ా���ా7ల�� ఉం>ే పల��  ప_జలక$ st����న �ాంD��క ప��జH� నం, మJ��న �వన LC
నం�� లz�Y� � ఆ��గ7 సమస7ల$ తల�తP� తPA
K4. Yా`ా^త7 Y� కడల ABపథ7ంల2 సంస:ృ� 

సంప_	
యJలను పట9ంచుDwవడం లzదు. సంYాదనల2 ప>? బంధు�
�లక$ క¤>
 Lల$వ�వ�డం లzదు. Nత_ LNత_ కల^ర��  మన సంప_	
యJ�Dp మJయ� మచ^�ాAB 

8గSల$తPందనK	* �జం. ఆA
ట¥ పల��  సvృతPలను గSర�� ]ేసుక$ంట¦... అం	*సు� నK ప_�ే7క కథనం... 

 

ఆ	zగ�కరSTUన, ర�]కరSTUన ఆ{రం  

���తPల$ పం>?ంNన పంటల2�  ర�ాయ�క ఎర�వ@ల <ాడకం ఉం>ే	* Dాదు. D�వలం |�ం	*_య ఎర�వ@ల��AB పంటలను పం>?ం]ే<ార�. అలJ పం>?ంచడం�� ఏలJంట9 క§� లzక$ం>
 

పంటల$ ]ే�కం	ేL. శనగపంట ]ే�కంద�ాAB మSందు�ాAB Y� లJల వద�  <ాట9� Dాల$^క$� �AB<ార�. జ¨నKల$ మ�� <ారం ��©ల త�ా�త ]ే�కందుతPనK సమయంల2 ఆ 

కంక$లను Dాల$^Dw� �AB<ార�. <ాట9� Dాªీల$ అంటmర�. ఇలJ ఏ పంట పం>?A
 ���తPల$ ఏ>
	*Dp స��పడ ఇంట«� Dp Iసుక$నK త�ా�త 8గ�
 పంటల2 నుంN DEంత d~రక$ 

బంధువ@లక$, పటణ
ల2� � |�K¬తPలక$, �ె,|ిన <ా��Dp పంsిం]ే<ార�. పండ�  LషయJ�Dw|��  ఏ DాలJ�Dp ఆ పండ�ను ఆ�ా�	*ం]ే<ార�. <Bపప@ల��� పండ�ను �భ_ం ]ేసుక$AB<ార�. 

Dా� ABడU అం�
 ర�ాయ�క ఎర�వ@ల�� పం>?ంNన పంటలz. Yాల$ |tౖతం క§� అవ@తPA
K4. ¬®¯°_± పండU�  మJ��:ట«� Dp అందుబmటjల2Dp వ]ే^`ా4. Dాయల$�ా ఉనK <ాట9� 

పండU� �ా మJ��^ ర�ాయన ప	
�ా\ లను <ాడUతPA
Kర�. అ4A
 <ాట9AB �A
,�న ప��|ి\� 	
ప@��ంNం	*. 	²�వల�  ఆ��గ7ం మJటm 	ేవ@>ెర�గS, అ	* ఆA
���ా7�Dp 	
�� I�� ం	*. 

 

వ�వ|ాయS} �ా�య'మం.. 

ABట9D� �ాq �ణY_ా ం�
ల2�  ఉనK stద�  వయసు� గల <ా��� పలక��|��  <ా�� ఆ��గ7 రహ�ా7�K Lవ��సు� ంటmర�. ఆ ��©ల2�  ఉదయd~ 4 గంటలక$ లzN Y; లJల బmట పట́<ార�. ఇండ� క$, 

Y; లJలక$ సుమJర� Dpల2�టµ క$ తక$:వ�ా దూరం ఉం>ే	* Dాదు. అక:>? వరక$ Dా,నడకన (]ెప@�ల$ లzక$ం>
) <B�¶� <ార�. °డU�ా ఉనK భ·మSలను �ాగSల2Dp 

Iసుక$వ]ే^ందుక$ దుDp: దునKడం, <¸�ాల$ ]ేయడం, ప�వ@లక$ పN^d~తను Dwయడం వంట9 పనుల�� పంట ]ే�కం	ే వరక$ ]ే|� LLధరDాల పనుల�� ���తPలక$ మంN 

<ా7యమం అ4�7	*. అం�ేDాక$ం>
 Y� లJల వద�  ]ెర�వ@ల$, బmవ@ల2�  ఈత (|ీ�8vం¹) DEట́<ార�. �ాయంDాలం పనులను మS��ంచుక$నK త�ా�త శ�º�ా�Dp L`ాq ం� 

ఇ]ే^ందుక$�ాను క§�లz� కల$� ను, ఇప� �ా�ాను |�Lం]ే<ార�. �»జనం Lషయంల2నూ సమయYాలన Yాట9సూ�  మ·డU ప¼టల ప@bి�ా �AB<ార�. Dా� ABడU ప��|ి\తPల�K 

�
ర�మJరయJ74. యSవI, యSవక$ను ఉదయం 9 గంటల�ౖA
 �ద_మతP�  వదలడం లzదAB ]ేప�వచు^. అసలz క§� ఆ�రం, 	
�Dp క$>
 సమయYాలన Yాట9ంచక Y� వడం�� 

లz�Y� � ���ాలను DE� �ెచు^క$ంటjనKటj�  అవ@��ం	*. 

ప9" పండrగ సంబ�రS}.. 

�ాq �ణ Y_ా ం�
ల2�  ప_� పండUగAB సం��షం�ా, ఘనం�ా జర�ప@క$ంటmర�. పండUగను పండగలJ�ాAB ]ేసుక$ంటmర�. పల��  సంస:ృతPలక$ అ�K మ�
ల పండUగలక$ � రవం ఇసూ�  

ప_� పండUగను <BడUక�ా జర�ప@Dwవడం సంప_	
యం. రంజH¾, బD�q¿, దస�ా, సంDాq ం�, sీర� పండUగ, ఉ�ా	*, బతPకమv, హÀ Á వంట9 పండUగలను ఘనం�ా జర�ప@క$ంటmర�. 

£ట9ల2 sీర� పండUగ ��©న sీర�ను �ాq మంల2 ఊ����ంN, మC
7హKం సమయంల2 దులJ దుంకడం, బతPకమv సంబS�ాలను మ¬ళల$ ఆట-Yాటల�� సం��షం�ా జర�ప@క$AB<ార�. 

దస�ా పండUగక$ �ాq మం నుంN ఇతర Y_ా ం�
ల2�  �<ాసం ఉంటjనK<ార� |tౖతం �; ంతÃ��Dp <�n�, పండగను <BడUక�ా జర�ప@క$ంటmర�. �ాq మJల2�  ABట¥Dp మS|ి� ంల$, D��Äస�వ@లAB 

�ే>
లzక$ం>
 బంధుత� వర�సల�� క,|ిde,|ి�ా ఉంటmర�. Dా� ABట9 ప��|ి\� మJ��ం	*. ఈ ��©ల2�  ఏ పండUగA�ౖA
 సుల$వ@�ా (ఈ��ా) Iసుక$ంటjA
Kర�. ఆA
ట9 ప��|ి\తPల$ 

మచు^D��A
 క�పంచడం లzదు. 

 

ప~వXల���Z పల_5 దనం.. 

పచ^� పంట Y� లJలz Dాదు... Yా>? సంపద��AB పల�� దనం ఉట9ప>ే	*. �ాq �ణY_ా ం�
ల2�  ���తPల ఇండ�  వద�  తప��స���ా ఆవ@ల$, ��	ెల$, d~కల$, ����qల$, Dwళh� , ఎడU�  £ట9ల2 ఏ<¸ 

ఒకట9 ఉం>ేL. ఇL ���తPలక$ �వA
C
రం�ా ఉప�గప>ేL. ఎడ�బండ�  స�యం�� ]ే�కం	*న పంటను Iసుక$వ]ే^<ార�. £ట9ల2 ఎడU�  వ7వ�ాయJ�Dp ��>
�టjనం	*ంచడంల2 

మSఖ7Yాత_ను Y� bి�ా� 4. Dా� ABడU ప��|ి\తPల$ �
ర�మJరయJ74. <ాట9 పర7<B�ణ ]ే|�ందుక$ ఒక��� ప_�ే7కం�ా ఏ�ా�టj ]ేయJ,� ఉంటjం	*. ప��ాq సం DEరత, క¤§ల 

DEరత�� పల�� ల2�  ప�వ@ల stంపకం త���Y� 4ం	*.  

వ7వ�ాయJ�K టm_ కర�  స�యం��, ఆధు�క యం�
_ ల�� ]ేపడUతPA
Kర�. 	²�వల�  ���తPల2�  క$>
 �� మ��తనం st����Y� తPందAB ]ేప�వచు^. బ��qల$, ఆవ@Yాల$ ఆ���ా7�Dp ఎం�� 

`aqష�defనL. <ాట9 stంపకం తగ�డం�� Yాల ఉత���  త���ందAB ]ేప�వచు^. 	²ం�� YాలYా7D�టj�  <ాడకంల2Dp వ]
^4. ప�సంపదను stం]ెందుక$ ప_భSత�ం Y� _ �
�హకం�ా స��>Åల 

s�ర��� ���తPలక$ LLధ రDాల$�ా ��>
�టj�సు� A
K ప��ాq సం DEరత�� d~కల$, ����qల$ |tౖతం అప�ట«�  ఉనKంత ప_సు� తం లzవన	* అ�రసత7ం. A
ట9 పల�� ల2�  పచ^దనం�� �వకళ 

�ÆణÇDpసలJడ�ా.. ఆధు�కత s�ర��� Yా`ా^త7 అనుక��సూ�  పల�� ల$ �వకళ Dwల2�తPA
K4. 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  

������� 	
ర�                                                       �ం      :       10వ తరగ�  

���� :   

మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -            ,��'ల              -    �+ాఖ ల�! .    20 

1. అవ0ాహన ప2�స4ందన –  5M 

                   Q.  సుర�8ర 9�రక క�సుమ ---- పద�మ<నక� ప2�ప��ర�ం �ాయ<మ< ?  

2. సృజ�తAకత వ�BCDకరణ – 5M 

                     Q.  ”క� ,��'లను వ��GంచI�JBK ఏ ఏ అం+ాలను ఎంచుక��'Iో �ాయంIO .  ?  

3. ,ా�కరణ�ంశమ<ల� –  5M 

1. Qక��టమ< ST ంత ,ాక�ం �ాయంIO ? 

2. సంధ� �కృ� �ాయంIO  ?  

3. 9ేట 0WX పద� ల�ణ�లను �ాయంIO ? 

4. అ�Yధమ< ఏ సంZో �ాయంIO ? 

5. సూర�చందు2 ల�  __సమ�సమ<ను �ాయ<మ<.  

4. ఉప,ాచక ప2శ' �ాయంIO . 5M 

                    Q.  �ామ�యణమ<ల] సు0Wవ̂_J సY`aవమ<ను, (ాత2ను �+c!dించంIO  ?  
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��ా జ�క��  ప� 4 : 

Q.   “నర�ింహ SాYQ కథ” gపథ�ం9h వ8iన గ̂ంj�ల�, �వ�ాలను ఈ BK^ం�l పటmnకల] �ాయంIO? 

క�.

సం 

              గ̂ంథం 	
ర�        ప2BKయ̂        క�    Bాలం 

1. నృ ింహ ప#	ాణం చంప#&ావ�ం ఎర�న 14 వ శ+,బ.ం 

2 ఆంధ� మ2 34గవతం ఇ82సం �9 తన 14 వ శ+,బ.ం 

3 హ	
 వంశం &ావ�ం ఎర�న 14 వ శ+,బ.ం 

4 :ష<=  ప#	ాణం &ావ�ం �>?>@ల కంటB సూరన 16 వ శ+,బ.ం 

5 ప�2E ద :జయం &HరIనమ� +,గ	ాJ &H�||LM|| 1759-1847 

6 నర ింహ శతకం శతకం LMషపS క: 18 వ శ+,బ.ం 

7 ఆంధ�?,యక శతకం శతకం &ాసుల ప#రUV9 తIమ క: 18 వ శ+,బ.ం 

8  ిం2WX� ?,ర ింహ శతకం శతకం �Yగ�ల �ాటB కZర[?,ధ క: 18 వ శ+,బ.ం 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  

������� 	
ర�                                              �ం      :       10వ తరగ�  ���� :   

మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -        ధను�డ/               -    �+ాఖ ల�! .    20 

1. అవ3ాహన ప5�స7ందన –  5M 

                   Q.  చూ<�కర�> ? మ�టలను బటBC  Dక� అర�EFGన �షయEIJ  ?  D అL(5ా యం �ాయం<M .? 

2. సృజ�తPకత వ�QRSకరణ – 5M 

                Q. �UVకWXను<ౖెన ప5భ\వ]ను �
�ంచుటకంట̂ వనUాసమ\ ఉతSమమ\ .�_? ఔa త�మ\ను �ాయ\మ\ ? 

3. Uా�కరణ�ంశమ\ల� –  5M 

1. ధను�డ/ cd ంత Uాక�ం �ాయం<M ? 

2. గృహమ\ �కృ� �ాయం<M  ?  

3. మefికమ\ వ]�ప�S?  �ాయం<M ? 

4. సరసప]మ�ట ఏ సంiో �ాయం<M ? 

5. చంపకవ� పటCణమ\   __సమ�సమ\ను �ాయ\మ\.  

4. ఉపUాచక ప5శ' �ాయం<M . 5M 

                    Q.  �ామ�యణమ\లl శబ�� (ాత5ను �వ��ంచం<M  ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For More Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in 



��ా జ�క��  ప� 5 : 

Q.   Dక� నamన కథను cd ంత మ�టలలl �ాయం<M? 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
������� 	
ర�                                                �ం      :       10వ తరగ�  ���� : 

మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -      శతకమధు��మ          -    �+ాఖ ల�! . 20 

1. అవ3ాహన ప5�స7ందన –  5M 

Q.  తన �ేశంబ< స=>?ష .. .........పద�మ<నక� ప5�ప��ర�ం �ాయంAB .?  

2. సృజ�తFకత వ�GHIకరణ – 5M 

Q. �ౖ�క �ల�వల� అంటM ఏOటP  ?Qర� గమRంSన �ౖ�క �ల�వలను �ాయ<మ<? 

3. Tా�కరణ�ంశమ<ల� –  5M 

1. మ<ష�ర�డV WX ంత Tాక�ం �ాయంAB ? 

2. లYZF �కృ� �ాయంAB  ?  

3. ప[R\] వ^�ప�IR  �ాయంAB ? 

4. మ_హరమ సం\] �డ�̀�ి �ాయంAB ? 

5. R�
Iజమ<   __సమ�సమ<ను �ాయ<మ<.  

4. ఉపTాచక ప5శ' �ాయంAB . 5M 

Q.  de�ామ<డV తన బలమ<	�ౖ సు3feవ^RGg నమFకం ఎట?!  కi3�ంj�డV . ?  
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���ా �ార�కల��ాల�/ ��ా జ�క��  ప�  6 

శతక మధు	
మ శతక ప#$�ల� 
�ాఠ&ాల గ(ం)$లయంల+ శతక ప#$�ల�న- ప.స0�ాల� 1సు�2� చదవం67. �ాట9ల+ ఏ�;ౖ=$ అ?దు శతక ప#$�లను, �ాట9 ���ాలను 	ా@ి ప�ద	
Bంచం67. 

                          1. �Cమన శతకం        ఆ.�;. పటE� బట�	ాదు పట9�  GడIవ	ాదు 

                                                                         పటJ�=C� K�
యఁ బట� వలయ� 

                                                                        బట9�GడIటకన- బరగఁజచుMట NOల� 

                                                                       GశP#$Q	ామ Gనుర�Cమ! 

��వం: ఏ ప=;ౖ=$ Rేయ�ల� ఆల+చనవ@T0  అ#U పVర0?W� వరక� వదలకXడదు. పట9�న పటE�  వదలడం కంటY ��ా ణం వదలడం NOల�. 

                        2. సుమ1 శతకం          ఆ. @ీ0 \ల?]డ �ాదుల�డక�, 

                                                                      బ�ల�ర^_ఁ జ�`aజb@ి ��cింపక�d, 

                                                                      NOలeౖన గ�ణమ� GడIవక� 

                                                                      ఏ`నపf �ంద @Tయ��న-డI సుమ1! 

��వం:   @ీ0 \ల^_ మ�ట�h డIతi �jడవలక� #UగకXడదు. ^ె`@ీ ^ె`య� వయసున- �ా	
^_ @T-హం Rే@ి అ�- Gషయ�ల గ�	
ంo 

చ	
Mంచ	ాదు. సPచpNqrన గ�ణ$�- ఎపtట9�u G67ovwట� కXడదు. యజమ�� గ�	
ంo ఏ సమయంల+నూ RెడI�ా మ�ట�h 6ొదుz . 

              3. భర0ృహ	
 }f శతకం               కం. కందుకమ��~లe సుజనుఁడI 

                                                                             �
(ందం బ67 మగ�డ dఁ#U��=;-గయ�ఁ �d 

                                                                            మందుఁడI మృftండమ�వలeఁ 

                                                                           �
(ందం బ67 యడం�
 య�ండIఁగృపణతPమ�న�. 

��వం:   బంf ��ంద ప67 మ�h vwౖ���
	
న Gధం�ా=C #ౖె�ా�- నa�న�ాడI ��న@ి�f� �� ం#U=$ f	
�
 �;ంట=C ఉన-త@ి�f�� Rేర�క�ంట�డI. 

�ా} #ౖె�ా�- నమ���ాడI మట9� మ�దzల� ��ందప67 ��న@ి�fల+=C ఉంట�డI. 

               4. ��స�ర శతకం                 ఉ. #$నమ� Rేయ��	
న వ#$ను�న �uయగ శ��0 ల��R� 

                                                                  =;ౖన ప	�ప�ారమ�న��� �క #Uక��న #ెoM?]rన } 

                                                                 బ�నును, NOఘడంబ��U�� �� ? జలంబ�ల#ెoM?�య6ే 

                                                                 �ాన, సమస0  �వ.లక� �ాం�తaంvwసల�ర ��స�	ా! 

��వం:    ఓ సూర��6$! #$నగ�ణం కల�ాడI తన దగ�ర �� మ�� ల�క�� ?=$ #$నం Rేయ6$��� ఎక�67 నుంRౖె=$ ^ెoM #$నం Rే�ా0 డI. 

సమ�ద�ం వదzక� �;�h, NOఘ�డI }ట9� ^ెoM �వ	ా��� �ాన�ా ఇవPడం ల�#$! 

                     5. క�మ�ర శతకం             క. ఆR$ర��న ��#U	
ంపక� 

                                                                 బ�� oన #ొర �ంద @Tయ బ� క�మ� �ా	ా� 

                                                                ల+చనమ� ల�ంట9ఁజbయక� 

                                                                మ�R$రమ� GడIవఁబ� క�మయ� క�మ�	ా! 

��వం:   ఓ క�మ�	ా! చదువ. RెvTt గ�ర�వ. మ�టక� ఎదుర� Rెపtక�. �� cింRే యజమ��� �ం#Uంచక�. ఒంట	
�ా అ=Cక G�$ల��ా 

ఆల+చనల� Rేయక�. మంo నడవ67కను వ#U`vwట� క�. ఇల� Rేయడం వలh  }క� ఎం^_ NOల� జర�గ�త�ం#U. అందర� �ను- అనుస	
�ా0 ర�. 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
������� 	
ర�                                               �ం      :       10వ తరగ�  ���� :   

మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -      మ� ప,యత'ం          -    �+ాఖ ల�! .    20 

1. అవ1ాహన ప,�స4ందన –  5M 

            Q. మ789:వరణం రచ=త>, ల� ఏఏరం1ాలక� Aెం�Cన �ీE Fల �వ�ాల� �
క��ంA�లనుక��'�H 
�ాయంIJ? 

2. సృజ�తNకత వ�OPEకరణ – 5M 

          Q. చ��త,Q�ాNతల1ా �ీE Fల� ప,R�నం1ా ఉ�'రS TUవన సం(ాదక�లక� కలగI�QOVగల Oారణ�లను 
�వ��ంచంIJ ? 

3. Wా�కరణ�ంశమYల� –  5M 

1. త>�త>నకల� Z[ ంత Wాక�ం �ాయంIJ ? 

2. �జ\త]వం అన1ా �వ��ంచంIJ? 

3. Zామ�జOా^వృ�C_  అన1ా �వ��ంచంIJ  ?  

4. సవర̀�aరb సంRCQ Zc ��హరణమY1ా �వ��ంచంIJ  ?  

5. ప,��CనమY   __సమ�సమYను �ాయYమY.  

4. ఉపWాచక ప,శ' �ాయంIJ . 5M 

                    Q.  WాeNOV TUధ ఎటU!  �ామయణమY1ా రiపj�Cదుk క�ం�C . ?  
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7. మ� ప�యత�ం ���ా �ార�కల��ాల�/ ��ా జ క�!  ప" 

##ధ రం�ాల%&  ప�'ిదు+ ల,ౖన మ/0ళల 23 ట5లను, 6#త #78�ాలను '9క	
ం: ఒక <డ> మ/0?@వరణం పCసE�ా"� తయ�రFGేయంIJ.  

ప�ద	
KంచంIJ. 

                           1. lదటm మ789: మం�, �ాn క�మ��o అమృ$ Opq:   

   అమృ$ Opq 1889 rిబ,వ�� 2న �ాజu హరv �ింw, �ాణx హరv �ింw లక� ఉతEరప,�ేz     

ల{Q లO|'ల{ జQNంA�ర�. Wా���C సంప,��య పంజu} క�ట~ంబం. Opq ����TUస�ం 

ఇంగ!ం� ల{Q �
q బ� q' సూ�� ఫq గq!� ల{, ఆ�] ఫq� య�Qవ��]ట�ల{ ప�రE=ం�C. తన  

తంIJ,OV 1H(ాలకృష̀ 1Hఖల� ఆపE�త>, డ�. TUర$ వA��క ఆ��క� Zా�తంత�� ఉద�మం �ద 

మక��వ 	���1�ం�C. మ���N1ాంRa�� క��ి పQAే+ార�. ఆ� ఇంIJయ� ఉ��� 

Oాన����] ను ఏ�ా4ట~Aే�ి, ��QOV అధ���ాల�1ా పQAే+ార�. 1934 నుం� సబరN� 

ఆశ మంల{ మ���N1ాంRa ��క ట�o1ా పద�ర� సంవత]�ాల� �
వల� అం�CంA�ర�. 1942ల{ OV�¡ ఇంIJయ� ఉద�మంల{ (ాల¢£ Q, జ�ౖల�క� 

W�9:! ర�. Zా�తంత��ం అనంతరం జవహq ల�� �హ¥¦  Oా�§�¡ ల{ ఆ�Hగ�మం�,1ా పQAే+ార�. 1950ల{ వర��  7̈�E  ఆర£�ౖజ©ష� క� 

అధ���ాల�1ా ఎQ'కయ��ర�. అల� ఎQ'O�ªన lదటm మ789: �యక��ాల� Opq. ఇంIJయ� ��� Oా  « Z[ ��ౖట�OV Aౖెq పర]� 1ా 14 

సంవత]�ాల� �
వలం�CంA�ర�. న��]ంw Oాల�¬Q Zా� 	ిం� తన ఆ�ిEనం�� R�ర(c +ార�. ఆ�� �ాజ�సభ సభY��ా�1ా ఉన' సమయంల{ 

1964వ సంవత]రంల{ కను'మ��ిం�C. 

 

2. అరFందN భట�! GPర�: 

కలక��E ల{Q బ®ం1ాe క�e� బU, హNణ క�ట~ంబంల{ జQNంA�ర�. ఆ�� బUల�మం�� ^ల�¯ ల{ గIJ�ం�C. తంIJ, ప,దు�v' క�మ�q ^ల�¯ 

�ీ°� (ా! ం¡ ల{ పQAే�
Wార�. అర�ంధ± 1977ల{ ([, బ²షన�o ఆrీసq (	ీW³)1ా ఎ« }ఐల{ Aే�ార�. 36 ఏళ!  స�o�సుల{... ¶ా��� ఎ�] ·ేంn, ట̧,జ�o, 
��టౖ̧� ఆప�©ష�], హ¥�మ� ��Zc ��]«, ఇ��«°  ��ం¡ బU�ంOVంw రం1ాల{!  పద¹ బUధ�తలను �ీ�క��ంA�ర�. ఎ« }ఐ lదటm మ789: 

·ౖెq పర]� 1ా ఎQ'కయ��ర�. 	ిల! ల�, వృదు_ ల సంర�ణ O|సం మ789: ఉ�ో�గYల� ��ండ� సంవత]�ాల� ��లవj ±సుక�Sల� ఆ�� ఎ« }ఐల{ ఒక 

�R��Q' ప,WSశ	�టU° ర�. 2014 ¶c q¼� ప�,కల{ శOVEమంత��½న మ78ళల జu§��ల{ 36వ Zా� నంల{ Q�A�ర�. మ789: బU�ం� Zా� పనల{ ఆ�� 
కృ�ి మరవల�Q�C. 

 

3. Qె'ీT QPమU:  

TUరత�ేశంల{ ¾Jపణx ప�o�క� Sతృత�ం వ78ం�న lదటm మ78ళ1ా గY��Eంపj ([ ం�Cన ¿ె�ీ] ¿�మ« 1963ల{ జQNంA�ర�. 5 WSల OVల{�టర! 
దూరంల{Q ల¾À�లను ·ే�Cంచగల 'అ1�'-5' (,ా జ�క�°  Iౖె��క°ర�1ా ఆ�� పQAే+ార�. 1988ల{ IÁఆq IÁW³ల{ ��ౖంటm«°  1ా Aే�ార�. అబYk � కల�ం�� క��ి 

పQAే+ార�. మÂNహ� �ింw ఒకZా�� ¿ె�ీ]Q ''Ãల�ంటm మ789: +ాసE FWSతEల� +ాసE F ZాంO©�క రం1ాల{!  అర��ౖెన మYద, WSయడం అ^నందÃయం" 

అQ ([ 1�I�ర�. 
 

4. అVWX9 అVPT	�:  

1966ల{ జQNంA�ర�. ఎలOV°Äక� ఇం Ã��ంw, కంప��టq ��ౖ�] ల{ IJ1o  ప���EAే+ార�. 1993ల{ ట̧�Oాv ట̧Oా'ల¬« ను Zా� 	ింA�ర�. 2006ల{ 
�
4« ��ంటq క� పయనమవjత>న' W³�మÅకల{ ప,య�ణxంA��]న ఓ W³�మ1ా� అ��H1ా�QOV గY�� Oావడం�� అ�]�oOV W�9Ç!  అవOాశం 

దOV�ం�C. రకE7Èనతక� సంబంRCం�న Oారణ�లను, �
4« �
°ష� ల{Q వ�క�E ల	�ౖ ��½O|  É] ప,TUWాQ' ఆ�� ప��+ÊRCంA�ర�. �Ë� మ789: �
4« 

టÌ��«°  1ా ��Oార��  �లOÍల�4ర�. 
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మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -      సమ-ద/లంఘనం          -    �+ాఖ ల�! .    20 

1. అవ4ాహన ప/�స6ందన –  5M 

                   Q.  తనచూ పంభ-;< =ద >?  .. .........పద�మ-నక� ప/�ప��ర�ం �ాయంBC .?  

2. సృజ�తGకత వ�HIJకరణ – 5M 

                Q. హనుమంతMడO సమ-��/ P' లంQRం?న �;��P' క� ఎల� వ��TంU�Bో �ాయ-మ- ? 

3. Wా�కరణ�ంశమ-ల� –  5M 

1. నభమ- అర�మ-ను �ాయంBC ? 

2. సమ-ద/మ- �కృ� �ాయంBC  ?  

3. (ా�ాWారమ- వY�ప�JP  �ాయంBC ? 

4. ZవYడక��� సం;< �డ�[�ి �ాయంBC ? 

5. మ-కJపదగ]̂ ాJ లంHారమ-ను _̂ ��హరణమ-4ా �ాయ-మ-. 

4. ఉపWాచక ప/శ' �ాయంBC . 5M 

     Q.  àb�క�డO తన	�ౖ �+]ా ం� dసుHeమ�' ఒపY6HgPహనుమంతMP మ�టలనుబటjk  =�lm గ]nRంU�ర�  ?  
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��ా జ�క��  ప� 8: 

Q.   ఆంజ��య�� � ౖ ఒక ఏక �ా$%� &నయ(�) 	ా*ి ప�ద	
-ంచం/0. ? 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
����	
� ��ర�                                                       ��ం:             10వ తరగ"  #$�% :   

మ'ర�(ల) 

*ల'+   ప	
ష-  ఉన0త  �ాఠ2ాల -      మ'ణ4క�6ణ          -    �2ాఖ*ల'+ .    20 

1. అవ�ాహన ప;"స=ందన –  5M 

                   Q.  మ�ణ�క��ణ వచన క�� ���ా�� �� ంతమ�టలల� �ాయం��. ? 

2. సృజ��తBకత వ�CDEకరణ – 5M 

                Q. �"�#$ �శ#ం క��#�� ప'శం(ిసూ,  -త.' �/0 ల1ఖ �'ా యం��.?  

3. �ా�కరణ�ంశమ�ల) –  5M 

1. �3ద(ి �� ంత �ాక�ం �ాయం�� ? 

2. 5678ాలం/ారమ:ను �< "�హరణమ:>ా �ాయం�� ? 

3. మం�' లక? @ంత/ాయల? �ాలడం జCDయ��� �వ�Eంచం��. ? 

4. మహF ప/ారం సంGH �డ"I(ి �ాయం�� ? 

5. ప'మ:ఖ "Hనమ: ---- సమ�సమ:ను �ాయ:మ:. 

4. ఉప�ాచక ప;శ0 	ాయంHI.  5M 

               Q.  �ామ�యణమ:ల� �Kషణ:� స#��వమ:ను, Nాత'ను �567Oించం�� ? 
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9. మ'ణ4క�6ణ  

JKLాCార�కల'�ాల)/ �;ా జMక)N  పO 

�Pన, �ార ప";కల ఆR�రం�ా Sక) నTUన 	MండW వచన క�తలను #�క	
ంT, అం2ాల ఆR�రం�ా CYం�P పట[N కను ప\	
ంచంHI. 
క].సం. క�^� _	
`క ప";క ^�ేP క�తలb Sర� గ�	
EంTన ప;^ే�క 

అం2ాల) 
క�తలb Sక) బK�ా 

నTUన పంక)E ల) 

జ: 

క].సం. క�^� _	
`క ప";క ^�ేP క�తలb Sర� గ�	
EంTన ప;^ే�క 
అం2ాల) 

క�తలb Sక) బK�ా నTUన 
పంక)E ల) 

1. dాeతంతfgం... ఈ��డW 15 

ఆగసుN  2014 

1) dాeతంతfg ఫల'ల ను 
అందుCjవడం  

2) మkనుJKవlల ^��గఫలం 

1) ��స� బంధనం 6HIందO 
ఎగ�ర�^oం�P pIq+ ఎర]Cjట �$ౖ 

జMంH�  
2) ప;" JKరsయ�HIలb 
ఆనందం గ�ంHెOంH� 

 

 

క].సం. క�^� _	
`క ప";క ^�ేP క�తలb Sర� గ�	
EంTన ప;^ే�క 
అం2ాల) 

క�తలb Sక) బK�ా నTUన 
పంక)E ల) 

2. �ాల'OCY 
TCu(దుv  

ఈ��డW 17 ఏ�ి;y 

2014 

1) ఓట{ హక)(  �O|గం   

2) మంT �ా	
O ఎను0Cj�ా} 

1) ఊసర��ల)+ లను 
న�Bదుv  మ'టల �ాల'OCY 
TCu(దుv    

2) తరత	ాల అంత	ాల 
తల	ాతల) మ'	�U�ెవర�? 

3. ఈ ��రం 
ఎవ	
�P. ....?   

ఈ��డW  27 �ల�ౖ 
2014 

1) 	M�ల) ప;మ'దంలb 
మరణ4ంTన బKలల)  
2) ప;మ'దంలb  Cjలb=�ం�P 
ఏ�ట[ 

1) p� Cuట[N ం�P 	M�ల�...! Cా�... 

Tధ;���ం�P బసు� Cాదు 
మk వృ��ల)�ా ఎద�ా}�న 
అంక)	ాల) 
2) p� Cuట[N ం�P 	M�ల�...! Cా�... 

బల�ౖం�P ప#ి�;ా ణ�ల� Cాదు 
త}+దండW; ల Cjట[ సe�ా0ల 
సరe �;ా ణ�ల) 
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FORMATIVE ASSESSMENT - �ా�ా�ంశ �ా	
�ా లఘ� ప	��  
������� 	
ర�                                                �ం       :     10వ తరగ�  ���� :   

మ�ర��ల� 

 ల�!   ప��ష$  ఉన'త  (ాఠ+ాల -     ,-రంత �.(ాల�          -    �+ాఖ ల�! .    20 

1. అవ,ాహన ప3�స5ందన –  5M 

                   Q.  �89ల� 	�ట;<ల= ఉడ?సూA న' బల�డ? గC��D వృధుడ? ఏI JేLాడ?  .?  

2. సృజ�తOకత వ�QRAకరణ – 5M 

                Q. ”ఒంట��,ా ఉన'పV5డ? పVసAQాలW మన XLాA ల�“ అX Zాక�ం[\ ఏQRభ�LాA �ా  ?ఎందుక� ?  

3. Zా�కరణ�ంశమ`ల� –  5M 

1. �నయం -��ేయత  Lc ంత Zాక�ం �ాయంde ? 

2. త�ేకం,ా అర�మ` Z3ా య`మ`? 

3. అ�రం వV�త5�Af �ాయంde . ?  

4. పలg! టhర� సంij �డ�.�ి �ాయంde ? 

5.  ,-రంత �.(ాల� (ాఠ�lmగ రచoత ఎవర�? 

4. ఉపZాచక ప3శ' �ాయంde . 5M 

               Q.  �ామ�యణమ`ల= జటmయ`వV (ాత3ను �+p!qించంde  ?  
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10. ,-రంత �.(ాల� 

lmrా Qార�కల�(ాల�/ (3ా జ8క�<  పf 

            

                    � �ాఠ�ాల గ�ం��లయంల�� ఏ�ౖె � కథల ప#స%కం నుం( ల)�� ఏ�ౖె � ప*+క నుం( ,ామ./క 01వ, మ.నవ సంబం4�ల5,     

         గ�ర78ష� సంబంధం ;దల=ౖన >షయ.లక5 సంబం4?ం(న మం( కథను చ�?> ఎంBిక DేయంFG. ���H 	ా0ి ప+ద	
IంచంFG. అ�? �క5 

ఎందుక5 న(Kం�ో , ���ల�� �MపNతనPQRటT ��U�?క 	ాయంFG? 

 

జ:                కథ: మ.నవ సంబం4�ల5 �MపN> 

సు4�కW,  �గ	ాX, బYలZ[ష\, ఆనం^ నల5గ�ర_ అనHదమ�`ల5. �ా	
�? D�ల. B1ద క5టaంబం. 	bZాcFGdే�ా� FొZాcడ� ప	
0ిg*. 

వృదుi ల=ౖన తjkదండl+ లక5 సmయం Dేసూ%  బతoక5తo �Hర7. అందర_ చదువ#క5ంటp పqట గడవటం కషrమ� (నH తమ�`Fౖెన 

ఆనం^ ను చ�?>ంD�ర7. సు4�కW,  �గ	ాX, బYలZ[ష\ తల� ప� Dేసూ%  డబ�sల5 కtడబuటvr  ఆనం^ ను బY�ా చ�?>ంD�ర7. ఆనం^ Bwౖ U 

అనHల ఆశ. తమ క5టaంబY�H ఉనHత 0ిg*Z[ yసుZbళd�డ� పసు% ల5 ఉంFG ప�Dే0ి మ	� Zా	MN	{టa >ద�ను అం�?ంD�ర7. బY�ా చ�?>న 

ఆనం^ క5 ఉనHత ఉ�ో�గం ల|ం(ం�?. 

     ఆనం^ క5 ఉ�ో�గం 	ావడంd} అనHల ఆనం���Z[ అవధుల5 ల)క5ంF� �~ య.�. Z�ంతZాలం త	ా�త ఆనం^ క5 Bw�k Dే�ార7. ఉ�ో�గ 

�Rత%ం ఆనం^ బ� ంబY� ����k డl. సంవత�	ాల5 గFGD��. d�ను, తన �Yర�, తన Bిలk ల) మ�ఖ�ం అ U ,ా�రg ఆల�చనd} అనHలను 

పటvr ంచుక5నH �ా�ాన �~ ల)దు. ఎదుర7 చూసు% నH అనHల ఆశల5 ఆ>	
 అయ.��. కనH తjkదండl+ ల5 చ��~ � � 	ాల)దు. 

ఒక ;కc ఎ�?�
 Dెటar �ా మ.	{ందుక5 ఎ�H జ�గ�త%ల5 yసుక5ంటY	� అ�H జ�గ�త%ల5 ఆనం^  >షయంల� అనHల5 yసుక5 �Hర7. అ� � అ�? 

గ���ంచ� ఆనం^ సంబం4�లను dెంDేసుక5 �Hడl. Z��H సంవత�	ాల త	ా�త 	�డl�  ప+మ.దంల� ఆనం^ క5 yవ+�ాయ.లయ.��. �Y	ా� Bిలk ల5 

అతFGZ[ 01వల5 Dేయల)క�~ య.ర7. �ార7 �తc	
ం(న ప+*,ా	
 ఆనం^ క5 తమ అనHల5 గ�ర7% క5 వDేK�ార7. తన అనHలక5 ఉత%రం 	ా�ాడl. B1+మ 

ఉనH అనHల5 తమ తమ�`FG� Dేర���ార7. 01వల5 Dే0ి తమ�`FG� మ.మ�ల5 మ��ి� Dే�ార7. ఆనం^ క5 సంబం4�ల �MపNతనం అరgP��ం�?. 

ల�కంd} సంబం4�ల5 కj�
 ఉంF�ల�, 'మనం' అ U �Yవనను మరవ	ాద� dెల5సుక5 �Hడl. ఇ �Hళk  తన ,ా�రg ఆల�చనలక5 0ిగ�� పFG 

తల�?ంచుక5 �Hడl. B1ద	
కంల� ఉనH అనHలను బ� ంబY� yసుZb�k ప� కjNంD�డl. �ా	
d} m��ా �>ంచ,ా�ాడl. 
 

'కథ'Bwౖ ��U�?క 

 కథల� అనHల d��గంd} తమ�`డl చదువ#క5 �Hడl. 

 ,ా�రgపq	
త ఆల�చనలd} తమ�`డl పq	
%�ా మ.	
�~ య.డl. 

 కనHతjkదండl+ ల5 మరణ�01%  	ాల)� క,ా� Z�డlక5 ఆనం^. 

 తమ�`డl అనHలను పటvr ంచుZ�క�~ వడంd} అనHల బYధ వర� �yతం. 

 yవ+ �ాయ.లd} �స�mయ 0ిg*ల� ఉనH తమ�`FG� Dేర��0ి 01వల5 Dేయడం అనHల �MపNతనం. 

మ.నవ సంబం4�ల5 �MపN> అ� తమ�`డl dెల5సుZ�వడం, 'మనం' అ U �Yవనను Bwం�� ం�?ంచుZ�వడం. 

 మ.నవ సంబం4�ల5 మ��ి� ఉనHతoFG�ా తయ.ర7 Dే,ా% �. 

 అందర_ కj0ి B1ద	
Zా�H �ార�ోలవచుK. 
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1. అవ0ాహన ప2�స4ందన –  5M 

                   Q.  ఆకంఠంబ:గ ....... ;ల<ంఛప2క>మ:? @�పసు? |ప���CDE ప2�ప��ర�ం �ాయంGH . ?  

2. సృజ�తLకత వ�DMNకరణ – 5M 

                   Q. ,� (ాఠం ల<C కథను సంQHపN ం0ా �ాయంGH ? 

3. Rా�కరణ�ంశమ:ల� –  5M 

1. క�ం��డUట---- XY ంత Rాక�ం �ాయంGH ? 

2.  మతZ[మ: �కృ� �ాయంGH .?  

3. గ:ర�డU వ\�త4�NC �ాయంGH . ?  

4. ]^_ట̀ సంab �డ�c�ి �ాయంGH ? 

5. అ�ా� ంతర��XాలంDారమ:ను ల�ణమ:ల� �ాయమ:? 

4. ఉపRాచక ప2శ' �ాయంGH . 5M 

                   Q. �ీత ఆదరg ��� �వ��ంచంGH? 
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  �� ���ా �ార�కల!�ాల�/ ��ా జ�క��  ప� : "#$%థుడ) *సీ పద� రచనక� ప�*ి123 . ఆయన ర6ం6న ఏ�8ౖ$% 5 ప1%�ల� �:	;<ర= గ#ం?%ల 

నుం6 *@క	
ంచంAB. 
జ:   "#$%థుAB *సీప1%�ల� 

1. 'శృం�ార $8ౖషధమ�' 

*.ీ తHI మ1ేక పKత�క, LMదN  కనుOల� 
     �ాన12పKPడ); మQడ)�ాళSమ�సH 

     Tల!I ల� గడ) UాV2<TWXయ� $8ఱుఁగదు 

     పరమ �ా[వ�త� భవ�చ	
త 

     �8నుక మ�ందరల^ర= $8న	�_న చుట�� ల� 

     ల^వAB Taంbే� cవనంబ� 

     �ానక కనO సంb%నంబ� efవKల� 

     cవన *ిg[�;న b%వలంబ� 
b.ే కృపదలంపగదయ� h నృపవ	;ణ�! 

     యభయjవయ� !hతklm$%ంfవంశ! 

     �ావగదవయ� య	ాg 	
g కలPnాo, 

     �గ#lmంపక�మయ� h�షధ	ాజ! 

2. pqrశ<ర పK	ాణం 

*.ీ ఒకtuట�uటv ఫల�I xడ) 	ాజ�yటzర 

     {��� |b}త~ంగ వృద3గంగ 

     �కtuట �1%ం��yనOత స�న భర= 
     Uా�ల జ	
త కల�I ల TWల 

     �కtuట జట�ల నక#క��ర �ా��న 

     b}య గ	ా���గ తkల���గ 

     �కtuట నప~	u �కర సం*@{ b%ం 

     తరమ� "# సప�  �u1%వరంబ� 

b.ే నమర= $%గర ఖండ *ి1%3 ంత జ�[ 

     $%గవ�I సమ!�ా# ంత ప�గ ఖండ 

     మంABb} 1%�న �ాటv�ా ఖండ {భవ 

     �ాత�మగ� pమ మండ� �;త�మ�నక� 

3. �ా"ఖండం 

*.ీ ధర�ంబ� �ాe �ాUాg న మధ�ంబ�న 

     $%ల��  �ాదంబ�ల నడ6య!డ) 

     నరgంబ� �ా" పK	ాంగణంబ�న యందు 

     $%$% ప��ారq��నట�న Xగ�ల� 

�ామంబ��ాe �ాకటక ఘంట� �V2 

గ	
<ంచు 	ాజల�కంబ� �;వ 

     �� సంపదల� �ా" �;త�మ�న యందు 

     ద�{< తండంబ�ల�ౖ �వ<టvల�I  

�. �ాeక���ణమ�ల �ా12 �ారణంబ� 

     �ాe యణ� మ!12 *దిు3 ల �ాట పట��   

     �ాe జనల�క సంకలP కలPకంబ� 
     కల�ష Leితంబ� q�సవK 	ా�ా*ి�ాe 

4. హర{ల!సం 

*.ీ అనువK దLPి	
 $�6�రల*ి 	ాపద $�ం12 

     	ాదవదల�ౖ	
 ��ాక�పAB	
 
     యంగల!	
�	
 {6� 	ాఱAB బ� ం12	
 

     బ�మ*ి	
 �ాఱ�	
 పలI  టv{	
 

     బ గ�AB{	
 Lి�ాLికల�ౖ	
 U¡ ల*ి	
  

     క�లక�ల క¢*ి	
 క�[ల పAB	
 
     గగ�� ల�ాఱ£ౖ	
 కల�
 	uట�ఱ�	
 

     �8ల�8లI$8ౖ	
 ��8<ఱగ� పAB	
 

b.ే యసపK సవKల�ౖ	
 గ�జగ�జTa�	
డ*ి~ 

     	¤లIబ¥ T	
 �8�
�	
 తలIABH	
 
     *ిగ�� వAB 	¤చ�వAB	
 T*ి~*ి~Ta�	
 

     b%రక�� tేత మ�నుల� బృం1%రక�ల�ను 

5. eవ	ా[� మ¦త�xం 

*.ీ స�టvక రతO గృహంబ� సర<ం స¦�ాంత 

     క�1%ంతరంబ� దు�ా3 ంబ� �V2�§ 

     మణ� దరPణమ� న��మణ� మ!ర�ల�B��§ 

     జం1%�  తపమ�నక� జన�భQX 

     య	;3ందు మక�ట�ట�¦సంబ�నక� జ¨డ) 
     �©లస� x�
	
�§ సబ�హ�t%	
 

     ప�[�ంబమభ�మ� ప�భ��ారణమ�నక� 

     ననుగ� ªట�మ� nార1%భ�మ�లక� 
b.ే గమఠ [Xనక# {క#మక#మ {¦ర 

     చట�లతర �6�ా ఘట� సమV2 ర¬ఢ 

     హంసక�ల స�O$%ద సం�ా�ప�  12�
< 

     ��గj�Bంtె నతడ) తA%గ q�దుర= 
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1. అవ.ాహన ప-�స6ందన –  5M 

                   Q.  ,త-./0వం ఏ:; వయసు>లల? ఏ:; పనుల� @ేయగల.�న�ో �ాయంCD  ?  
2. సృజ�తHకత వ�JKLకరణ – 5M 

                Q. ధన .O(ాP మQఖ�/R @ే�ిన TాUVW �
వ ఏXటZ  ? 
3. [ా�కరణ�ంశమQల� –  5M 

1. శ0��] సక�L ల� --- T_ ంత [ాక�ం �ాయంCD ? 

2. ఉల�క� పల�క� ల`క (a వడం జcWయ�d' �వ��ంచంCD ? 

3. (ావf�ాల� సమ�సమQను �ాయంCD  ?  

4. కంద పద� ల�ణ�లను �ాయంCD ? 

5. ”h0Jాం$ @OJా� మలi! పfవfjవల` kెల! .ా ఉం�m “ఏ అలంJారo �ాయంCD ?  

4. ఉప[ాచక ప-శ' �ాయంCD . 5M 

               Q.  ల�HణQd �ామ �
[ా తత6రతను kెల6ంCD  ?   )ల`�� (  

               Q.  @ెపf6డr మ�టల� @ెటsక� Jారణం �వ��ంచంCD .?   
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For More Telugu Materiel Visit Telugu Pandita Darishini WebSite : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in

పzల� గ{��| kె}	
 ఏ�ౖె� ఒక పfసLJాd' గ0ం��లయం నుంCD 

�ా ఏ[�ౖ� ��ండrపzల �వ�ాల�,[ాటZ,k�- ల� �
క��ం, �ాయంCD 
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��తకప�  !"�

అ�m ./0షHం. సూర��డr నCD��Lన ఉంCD �/�.ా తన ప-k�(ాd' చూ	ిసుL �'డr
@�తJాల� [vCDXJ� k�ళల`క(a త��':. త}! @�తకం �లవf J�సం .ా}TaL ం�m

బ� ఱ�యలల? ఎల�కల �మల పfట�ల�. k�ఱ�లల? (ామQల�
ఇd' [vల (-ా ణQలక� ఆశ0యం ఇ�
L  ఇక Tాధన ��� ల��ం ఉన' ఓ సజRనుడr ఎd' �వfలను త��ంప@ేయగలడr

Tామ� క �ల�వ kే}Ta  ల`క సహ�వనం అd[ార�ం అd గ0UVం@O ఏo ఆ వృ��d' JాపfరమQన' ప�D జంట 	ిల! ల� తమ త}!k� 
(ాపం! [ాటZJ� ఇల�! ల`�ే” అ�':. “ఇ�'ళ�J�క�� మ� �వనం Tార�క���న�m

ఆనందంk� ఆ ప�D జంట ఆ @�తక పzలను ఆ�jdం@�:

ఆశ0యం J�సం [�త�క�త�న' @�తJాలJ� ఆ ఆ�jనం పరమ�నం��d' క}.�ం,ం�m
సదు� ణ�లను �CD,	�ట�ర�. “ఈ వృ�ం ¡దటZ Tాj� [ాన ,నుక�లk�v� పfటZ�న�m

మQందుక�Tా.�(a త�న' ఆ @�తJాల ��� చూ�ి �¢£- ం�@ెం�m 

#ిల% ల&! 

@�తక పzల� మనJ� ��� Tాధన ¤క� (-ా మQఖ�తను చూ	ి�:
k�- గవf. ఈ Tాj¢£�క గQణ�d' �డrవక కథల?d @�తకం

హంసః పదHవనం సXచ¦� య�� §ల�ంబQదం @�తకః
J�కః J�కనద	ి-యం ప-��mనం చన̈©ం చJ�రసL�� 

@ేk� [ాంఛ� మ�మకం ప«పkే ,�Hర�మృగ�ం �¢¬
.�/�థ భవత6��బRయQగళం J�¯వల�T°ఖ�ప-దం 

జగదు� ర�వfలiౖన ఆ�m శంక�ా@�ర��ల� ఒక భక�L డr ±వTాd'ధ�ం @ేరట£dJ� పCే ఆ�ాట£d' అదు²త���న ఉ��హరణలk� �వ��సుL �'డr
k�మర త³ళ�v �ంటsం�m. అందుకv ప��Hలk� dంCD ఉన' స�Oవ�ాలJ�¯ ప��త	ిసుL ం�m
k�- గQత�ం�m. అందుJ´ ఘన�¶ఘ�లJ�¯ ఎదుర�చూసుL ం�m
అనుభ�TాL :. అందుకd చక0[ాJాల� సూ�O�దయ�dJ�¯ d�/�DTాL :

చం�ొ-దయ�dJ�¯ ప��త	ిTాL :. అల�.´ dజ���న భక�L డr క¸

పfk�- k�>హం త}!తండr- లక� తమ 	ిల!ల� నల�గQ��JK ఉప¹గపడºపf6డr Jాd పfటZ�నపf6డr కల�గదు అన' సూJ�Ld గQర�L @ే+ా: పzల�
తమ 	ిల!ల� ఎదుటZ[ా�� క»ా� లd చూ�ి 
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��తకప�  !"�        -     #(ద*ల� �ె#ి,న ./కథ 

సూర��డr నCD��Lన ఉంCD �/�.ా తన ప-k�(ాd' చూ	ిసుL �'డr. 	ిల!  పzలk� ఒక త}! @�తకం గగనతలంల? ఎగQర�k�ం�m
త}! @�తకం �లవf J�సం .ా}TaL ం�m. vల 	�ౖ ఒక 	�ద̈ మఱ��  వృ�ం కనబCDం�m

k�ఱ�లల? (ామQల�. JxమHల� ��మHల� ఆశ0:ం, వందల��m పzల�
ఇd' [vల (-ా ణQలక� ఆశ0యం ఇ�
L  ఇక Tాధన ��� ల��ం ఉన' ఓ సజRనుడr ఎd' �వfలను త��ంప@ేయగలడr
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